Verksamhetsberättelse för 2019.
Styrelsen för Saab Veteranförening, Trollhättan, får härmed avge redovisning för
verksamhetsåret 1 januari 2019 t.o.m. 31 december 2019.
Styrelsens verksamhetsberättelse sker på en övergripande nivå. För mer detaljerad redovisning
hänvisas till respektive kommittés egen verksamhetsberättelse.
Styrelse under året har varit:
•
•
•
•
•
•
•

Ordförande
Sekreterare
Kassör
V. ordförande
V. sekreterare
Suppleant
Suppleant

Sten-Olof Göthberg
Göran Jönsson
Kent Eriksson
Nils-Gunnar Svensson
Hans Nilsson
Pernilla Björck
Gunnel Ekberg

Valberedning under året har varit:
•
•
•

Sammankallande
Ledamot
Ledamot

Kent Eliasson
Ingvar Johansson
Lennart Jansson

Möten:
Styrelsen har planenligt under året avhållit fyra ordinarie styrelsemöten.
Föreningen har stadgemässigt avhållit fyra kvartalsträffar, som alla varit välbesökta. Härtill
kommer 21 uppskattade möten och aktiviteter som arrangerats av olika kommittéer.
Arbetsgrupper:
•

Veteranorkestern har medverkat med sång och musikunderhållning, ibland också
förstärkt med externa underhållare.

•

Arkivgruppen fortsätter sin betydelsefulla verksamhet på Saabmuseet med att bevara
och utveckla arkivet på Saab Bilmuseum. Ett 25-tal flitiga deltagare har under året
träffats 16 gånger.

•

Programkommittén har under året arrangerat resor, studiebesök och föredrag på ett
alldeles utmärkt och proffsigt sätt. Intresset har varit stort och arrangemangen oftast
fulltecknade. Bland de mest populära arrangemangen har varit nu som tidigare år vårt
julbord. Vid sammankomsten 2019 deltog c:a 160 medlemmar. Likaså har våra resor
varit välarrangerade och fulltecknade.

•

Motionsgymnastiken är populär och har ca 30 - 40 deltagare per gång. Vi har nu som
tidigare anlitat Friskis & Svettis.

•

Museigruppen har c:a 70 medlemmar som deltar som volontärer på Saabmuseet.
Verksamheten är viktig både för museet som för vår förenings identitet. Muséet har varit
bemannat med en volontär varje dag som muséet varit öppet helgdag som vardag
året om. Härutöver utför ett antal volontärer avtalade specialguidningar åt mindre eller
större grupper.
Utöver volontärarbetet avhåller samrådsgruppen tillsammans med ledningen för
musèet möten varje månad med frågor rörande muséet.

•

Wallenbergstiftelsen: Under året har det inkommit 3 ansökningar om bidrag från våra
medlemmar. Samtliga har beviljats ekonomiskt stöd om 500 kr vardera. Avkastningen
är låg pga. det låga ränteläget.

Ekonomi:
• Enligt årsredovisningen för 2019 framgår följande:
o Summa intäkter
212315,89 kronor
o Summa kostnader
215345,10 kronor
o Årets resultat
-3029,21 kronor
Rabattavtal
De ingångna rabattavtalen med nedanståense firmor har förlängts
• Hedinbil Bilvaruhuset i Trollhättan
• Liljeloods Optik
• Bildelslagret i Trollhättan AB
• Embels Modehus
• Nordins Herrkläder
Avtalen i sin helhet framgår av vår hemsida,
Hemsidan:
Under året har våra medlemmar och vår omvärld visat fortsatt stort intresse för vår hemsida.
Hemsidan ger oss möjlighet att informera och skriva reportage från resor och sammankomster
samt berätta om Saabs historia och annat som kan vara av intresse.
Under det gångna året har det lagts in en tids-linje över Saab:s historia.
Medlemsantal:
Medlemsantalet vid utgången av 2019 var ca 1100 medlemmar.
Föreningens verksamhet:
Styrelsen föreslår att den framtida verksamheten och då främst det närmaste året 2020
fortsätter på samma sätt som skett under 2019 som visat sig vara till gagn för medlemmarna.
IF Saab
IF Saab har integrerats i Saabveteranerna under året. IF Saabs ekonomiska överskott kommer
att disponeras till friskvårdsaktiviteter.

Avslutningsvis:
Styrelsen framför härmed sitt tack till medlemmarna för visat intresse för föreningens
verksamhet och för det förtroende som visats styrelsen under det gångna året. Styrelsen vill
även framföra tack till alla arbetsgrupper och dess medlemmar för gedigna arbeten. Tack
även till alla medlemmar i arkivgruppen och till alla volontärer på Saabmuseet utan vars
insatser museet inte varit den framgångssaga den blivit.
Trollhättan den 31 december 2019.
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